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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці 

будинків №№60, 62 за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська із скаргою про 

незаконне захоплення даху будинку №62, який поєднаний із будинком № 60.  

Мешканці стверджують, що мешканець кв. 10 в буд. 62 по вул. 

Тургенєвській (Іванченко Валерій Віталійович) незаконно захопив дах будинку 

площею 153,1 кв.м, влаштував собі мансардний поверх, внаслідок чого немає 

доступу до пожежних виходів та місць загального користування.  

Згідно наданої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна, 31.10.2011р. Іванченко В.В. придбав у Пономаренко К.М., 

Пономаренко О.М., Лопотько О.А., Варення В.М., Варення М.В., Варення О.В. 

та Ткаченко В.О. 3-хкімнатну квартиру загальною площею 83,50 кв.м, жилою 

площею 52,70 кв.м за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 62, кв. № 10 за 

договором купівлі-продажу №1115, посвідченим приватним нотаріусом 

Київського міського нотаріального округу Тумайкіною М.Ю.  

Після купівлі квартири № 10 Іванченком В.В. на даху будинку № 62 

самовільно влаштовано мансардний поверх.  

Відповідно до інформації Інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю у місті Києві Іванченку В.В. було зареєстровано декларацію про 

початок виконання будівельних робіт: «Реконструкція квартири з влаштуванням 

мансардного поверху; м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 62, кв. 



 

 

№ 10» від 23.04.2014р.  № КВ 083141130356 та декларацію про готовність об’єкта 

до експлуатації: «Реконструкція квартири з влаштуванням мансардного поверху; 

м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 62, кв. № 10» від 12.05.2014р.  

№ КВ 143141320190. 

Разом з тим, відповідно до свідоцтва про право власності № 21594004 від 

14.05.2014р. та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності № 21594798 від 14.05.2014р. Іванченко В.В. 

зареєстрував зазначену квартиру після реконструкції як 4-хкімнатну площею 

236,6 кв.м, з яких 123,6 кв.м – житлова. 

До реконструкції вищевказана квартира № 10 в будинку 62 на 

вул. Тургенєвській мала загальну площу 83,50 кв.м та складалась з 3-х кімнат 

житловою площею 52,70 кв.м, а після реконструкції її площа збільшилась на 

153,1 кв.м та додаткову кімнату.  

Мешканці стверджують, що згоду на приватизацію або купівлю даху вони 

не надавали. Реконструкція та забудова даху відбувалась самовільно Іванченком 

В.В. 

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення 

депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, 

необхідні для здійснення депутатських повноважень. 

Прошу Вас надати інформацію та копії правовстановлюючих документів, 

на підставі яких було зареєстровано право власності на додаткову площу 

квартири № 10 в розмірі 153,1 кв.м, що є дахом будинку № 62 на вул. 

Тургенєвській. 

Відповідно до частин 2, 3 статті 13 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад» про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене в 

установлений законом термін та заявника, за вказаною ним у зверненні адресою. 

  

Додатки:  -   Копія звернення гр. Гуні С.О. на 2 арк. 

- Копія інформації з реєстру речових прав на 6 арк. 

 

 

З повагою 

депутат Київської міської ради                                                                    О.В. Пабат 


